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TIEDOKSI

Yhdistykselle uusi johtokunta
Taloustieteelliselle yhdistykselle valittiin vuosikokouksessa huhtikuun puolivälissä uusi johtokunta vuodelle 2016. Johtokunnan puheenjohtajana toimii KTT Meri Obstbaum Suomen
Pankista. Varapuheenjohtajaksi valittiin VTT
Jenni Pääkkönen (Valtiovarainministeriö). Yhdistyksen johtokunnan muina jäseninä ovat
KTT Heli Koski (Etla), KTT Maria Kopsakangas-Savolainen (Oulun yliopisto), KTT JaniPetri Laamanen (Tampereen yliopisto), VTT
Janne Tukiainen (VATT), VTT Saara Hämäläinen (Helsingin yliopisto), VTT Elias Einiö
(VATT) ja KTM Olli Kärkkäinen (Nordea).

Vuoden 2016 KT-päivät pidettiin
Porissa
38. Kansantaloustieteen päivät järjestettiin 4.5. helmikuuta Porin Yliopistokeskuksessa. Päiville osallistui noin sata eri tutkimusalojen ja
instituutioiden edustajaa ja 24 seminaari-istunnossa nähtiin kaikkiaan 74 erilaista esitelmää
tuoreesta tutkimuksesta. Lisäksi yhdessä sessiossa keskusteltiin ekonomistien roolista sosiaalisessa mediassa.
Konferenssin aloitti plenum-luento, jonka
piti professori Ulrike Malmendier (UC Berkeley, USA). Toisen konferenssipäivän alussa pidettiin erikoissessio Suomen ja Ruotsin työmarkkinoista. Apulaisprofessori Per Skedinger
(IFN, Tukholma) toimi vierailevana puhujana
ja session alusti Tuomas Pekkarinen (VATT) ja

Antti Kauhanen (Etla) kommentoi. Vuonna
2017 KT-päivät järjestetään Jyväskylässä.

Suomen talouspolitiikan pitkä linja
digitoitu
Jukka Pekkarisen ja Juhana Vartiaisen vuonna
1993 julkaistu klassikkoteos ”Suomen talouspolitiikan pitkä linja” (WSOY) on digitoitu ja
jatkossa avoimesti saatavilla kaikille kiinnostuneille Jyväskylän yliopiston kirjaston JYX-tietokannassa. Kirjan avoimen julkaisemisen on
tarkoitus edistää Suomen talouspolitiikan historian tutkimusta sekä yleisemmin avoimen
julkaisemisen kulttuuria taloustieteessä. Ikilinkki teokseen: http://urn.fi/URN:ISBN: 978951-39-6605-8

Essi Eerola VATT:n
tutkimusjohtajaksi
Kansantaloudellisen aikakauskirjan toimituskunnan jäsen, VTT, dosentti Essi Eerola on
nimitetty Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen uudeksi tutkimusjohtajaksi. Verotuksen, asuntomarkkinoiden ja asuntopolitiikan
kysymyksiin erikoistunut Eerola aloittaa tehtävässään syyskuun 2016 alussa. Eerola väitteli
vuonna 2003 valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopiston taloustieteen laitokselta. Vuosina
2003–2008 Eerola toimi Helsingin yliopistossa
ensin post doc -tutkijana, myöhemmin lehtorina ja määräaikaisena professorina taloustieteiden laitoksella. VATT:ssa Eerola on toiminut
277

KA K 2/2016

johtavana ekonomistina vuodesta 2008. Viimeisen vuoden Eerola on ollut tästä tehtävästä
virkavapaalla Suomen Pankin rahapolitiikka- ja
tutkimusosaston tutkimusyksikössä. Tutkimusjohtajana Eerola johtaa VATT:n tutkimustoimintaa ja sen strategista suunnittelua. Käytännössä Eerola tulee tarttumaan kahteen asiaan:
tutkijoiden toimintaedellytysten varmistamiseen, ja VATT:n yhteiskuntasuhteiden vahvistamiseen.

Tutkimushankkeissa selvitetään
tulevaisuuden osaamistarpeita
Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti
9.5.2016 rahoittaa neljä tutkimushanketta osana ”Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat” -ohjelmaa. Yksi hankkeista käsittelee
osaamista, koulutusta ja tulevaisuuden työelämää. Hankkeessa selvitetään, mitkä ovat tulevaisuuden työelämän avaintaidot, mitä taitoja
puuttuu työelämässä huonosti menestyviltä
ryhmiltä ja millaisella koulutuspolitiikalla
avaintaitojen hankkimista voitaisiin edistää.
Hanke tuottaa suosituksia koulutus- ja työmarkkinapolitiikkaan. Konsortion johtajana
toimii professori Roope Uusitalo Jyväskylän
yliopistosta. Hankkeessa on mukana tutkijoita
seitsemästä korkeakoulusta ja tutkimusorganisaatiota, näiden joukossa VATT:n tutkimusohjaaja Mika Kortelainen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen.
Turun yliopiston professori Anna Kovalaisen johtamassa konsortiossa tutkitaan fiksua
työtä alustatalouden aikakaudella. Hankkeessa
on mukana myös Etlatieto Oy:n toimitusjohtaja Petri Rouvinen. Elinkeinoelämän tutkimusjohtaja Rita Asplund johtama konsortio tutkii
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sitä, miten ammattirakenteen muutos haastaa
osaamisen. Mukana hankkeessa on myös tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen ETLA:sta. Neljäs ohjelmaan kuuluva tutkimushanke selvittää,
miten varmistetaan osaava työvoima sosiaali- ja
terveydenhuollon murroksessa.

Tutkijatohtorin ja akatemiatutkijan
rahoitusmuotoja uudistetaan
Laadukkaan tutkimuksen, tieteen uudistumisen ja tutkijanuran näkökulmasta kokemus
useista tutkimusympäristöistä on tärkeää. Tämän takia tutkijatohtorin ja akatemiatutkijan
tehtävien hakijoilta edellytetään joko tehtävän
alkamisen yhteydessä käynnistyvää tai aiempaa
työskentelyä jossakin muussa paikassa kuin
missä väitöskirjatyö on tehty. Tutkijatohtorin ja
akatemiatutkijan tehtävien hakijoilta edellytetään syksyn 2016 hausta alkaen, että he joko
hakevat rahoitusta työskennelläkseen eri paikassa kuin missä ovat väitöskirjatyönsä tehneet
tai he ovat välillä työskennelleet vähintään puoli vuotta jossakin muussa organisaatiossa tutkimus- tai vastaavissa tehtävissä.
Samalla päätettiin lisätä akatemiatutkijan
palkkauksen joustavuutta. Akatemiatutkijan
palkasta voi jatkossa tulla enintään 30 prosenttia muusta lähteestä, edellyttäen että palkanosa
on osoitettu tutkimustehtäviin tai että akatemiatutkija on yliopiston urajärjestelmässä. Akatemian varoista akatemiatutkijan palkkaan
osoitetusta rahasta tällöin vapautuva palkanosa
jää käytettäväksi tutkijan muihin tutkimuskuluihin.
Akatemian hallitus päätti muutoksesta kokouksessaan 21.4.2016. Muutokset tulevat voimaan syksyn 2016 haussa.

